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Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté,
a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni (prohlášeni za blahoslavené, nebo svaté),
ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je slaven napříč
katolickým a ortodoxním křesťanstvím, přičemž
církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví
1. listopadu, zatímco východní křesťané první
neděli po letnicích. Římskokatolická církev
a některé další západní církve navazují
2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou
na všechny věrné zemřelé, lidově tzv.
Dušičkami. V tyto dva dny je v zemích
s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov
a rodinný hrob (nebo rozptylovou loučku)
a zapálit zde svíčku, položit kytici či věnec a se
vzpomínkou se pomodlit.
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, zesnulých,
Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je
v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé.
Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský
opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle
dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako
vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), Vzpomínka na
všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi.
V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil
papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku,
Portugalsku a Latinské Americe.
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V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev od první světové války,
kdy zahynulo velké množství lidí. V této době se na svátek Dušiček pořádaly průvody
na hřbitovy, zdobily se hroby a konaly podobné zvyky.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov
a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Bývá
zvykem,
že
se
na
hřbitovech
konají
v hřbitovních kaplích, kostelech
či jen u hlavního hřbitovního
kříže bohoslužby slova či mše
svaté. Na Dušičky užívá kněz
stejně tak jako při pohřbech
a zádušních mších svatých
fialové, nebo černé roucho
(na hřbitovech většinou pluviál).
Někde je zvykem, že kněz
prochází spolu s věřícími
hřbitov a kropí svěcenou vodou
hroby. Vzpomínka na věrné zemřelé je v církevním kalendáři zařazena na den
po slavnosti Všech svatých. Věřící křesťané vzpomínají v tento den v modlitbě na ty, kteří
odešli z tohoto světa v přátelství s Bohem, avšak odnášejí si z tohoto světa tresty
za hříchy, kterých se za života na zemi dopustili. Tento stav duše člověka, který po smrti
dosud nedošel k plnosti života s Bohem, nazýváme očistec a prosíme Boha, aby těmto
zkrátil nebo odpustil tresty za hříchy.
Modlitba a zapálení svíčky Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici,
vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Zapálení svíčky symbolizuje
skutečnost věčného života po smrti. V tomto období mohou každoročně věřící pro duše
v očistci získat za splnění stanovených podmínek plnomocné odpustky - tedy prominutí
časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. Podrobnosti k získání
plnomocných odpustků jsou uvedeny na straně 26 tohoto věstníku.

Modlitba za milost šťastné smrti
Ano, Pane,
nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé
šťastné náruče.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Listopad 2019
Úmysl všeobecný: Dialog a smíření na Blízkém východě. Aby se v zemích Blízkého
východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílejí tentýž životní prostor, zrodil duch
dialogu, setkávání a smíru.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my
ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
Rozjímání k úmyslům apoštolátu vydává Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V případě zájmu
obraťte se na svého duchovního správce, který dostává pro farnost 10 kusů.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v říjnu 2019:
26. října
Robert Shingles
Milena Kovářová

Chatham
Sehradice

V měsíci říjnu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10. října
Ivan Gerych
Drnovice 73

67 let

26. října
Ludmila Ovesná
Újezd 119

83 let

12. října
Jarmila Machů
Sehradice 173

70 let

28. října
Jaroslav Janoš
Vysoké Pole 155

64 let

21. října
Jaroslav Ambrůz
Vysoké Pole 68

46 let

31. října
František Machů
Újezd 78

75 let

***
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ
v sobotu 2. listopadu v 11.00 v Drnovicích
v neděli 3. listopadu v 13.30 v Újezdě
v neděli 3. listopadu v 15.00 v Horní Lhotě
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc listopad:
sobota 9. listopadu v 18.00 hodin - Večer chval v Újezdě
pátek 15. listopadu po mši sv. v 17.30 - Večer chval v Dolní Lhotě
pátek 22. listopadu - Tour 2019 Bratislava (podrobnosti: animak.cz)
sobota 23. listopadu - Pouť schol děkanátu Valašské Klobouky ve Slavičíně

Svatí z kalendáře
sv. Virgil
27. listopad připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí:
784
Patron:
diecéze
Salcburk,
dětí,
zejména při obtížných porodech
Atributy:
biskup,
model
kostela,
zeměkoule
ŽIVOTOPIS
Narodil se kolem roku 700 jako potomek starého
šlechtického rodu v Irsku a dostal jméno Fergal. To
později zlatinil na Virgil. Irská církev byla tehdy
formovaná kolem klášterů a jejich opatů. Virgil své
vzdělání prý nejspíše získal v klášteře na Jónském
ostrově.
Po přijetí kněžského svěcení přišel s několika
krajany, mezi nimiž byli Alto a Lullus, kolem roku
742 na území západní Francie. V klášteře Quierzysur-Oise, ležícím 40 km západně od Laonu, se setkal s novým panovníkem Pipinem
III. zv. Krátký, jenž se tam zastavil. Toto seznámení zřejmě ovlivnilo cíl cesty Virgila
a napomohlo i tomu, že se mohl přimlouvat za bavorského vévodu Oatila, který byl
držen v zajetí na franckém dvoře. Nakonec mu vymohl i svobodu a jejich přátelství
mělo další význam.
Pipin III. se rozhodl Virgila dostat na biskupský stolec v Salcburku. Současně měl být
i představeným opatství sv. Petra, které založil sv. Rupert (pam. 27. 3.). Virgil
nabídky přijal. Mnohým však nebylo vhod jeho dynamické a často i přísné
vystupování a snažili se jeho platnost zpochybnit. Snad i proto přijímal biskupské
svěcení v Římě, a to až později.
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Jisté neshody zapříčinila i vyšší vzdělanost a poznání, ke kterému Virgil došel. Proti
všeobecně převládajícímu názoru, že země má tvar placky, Virgil tvrdil, že je kulatá.
Z toho důvodu ho někteří obžalovali u biskupa Bonifáce (pam. 5. 6.). Ten Virgila
vyzval, aby své domněnky odvolal. Nepomohlo to a tak Bonifác za účelem odstranění
sporu prý v roce 748 požádal apoštolskou stolici o rozhodnutí. Papež chtěl, pro svou
nedostatečnou informovanost, aby se Virgil přišel obhájit nebo odvolat a pokud
by učil bludům, měl v úmyslu ho i vyloučit z církve. Virgil se nakonec obhájil.
V biskupském úřadě se Virgil zaměřoval na náboženské vzdělávání, využívaje
klášterů (mnichů z Innichenu a z Kremsmünsteru), a pomoc chudým. V Salcburku
postavil katedrálu. Legenda uvádí, že při její stavbě každou sobotu večer dával Virgil
na staveniště mísu s penězi, aby si každý dělník sám vzal mzdu, kterou si zaslouží.
Z úcty k biskupovi si nikdo nevzal víc, než bylo spravedlivé. Během Virgilovy
působnosti se vztah lidí vůči němu měnil a jeho slovo se stávalo stále žádanějším.
Při vizitacích, ještě i na konci života, procestoval rozsáhlé území své diecéze, zejména
Korutansko až k ústí Dravy do Dunaje. Dbal o správné hlásání katolické víry a šíření
činorodé lásky. Při návratu z poslední cesty, vědom si své vyčerpanosti, mluvil
o posledním spočinutí, které se vlivem následné nemoci rychle přiblížilo. Pohřben byl
v katedrále, kterou vybudoval. Ta asi po 400 letech podlehla požáru a po něm, údajně
r. 1181, se nad očekávání našla Virgilova rakev. Následně se začaly dít zázraky
a znovu rostla úcta k tomuto biskupovi. Mezi svaté byl zařazen v roce 1233 od papeže
Řehoře IX. a v Římském kalendáři se ocitl po roce 1740.
PŘEDSEVZETÍ
Dnešní světec kladl důraz na vzdělanost ve víře. V této souvislosti sáhnu dnes
po duchovní četbě nebo se budu věnovat rozjímání nad textem z Bible. Oslovení,
přinášející mi užitek, nebo nedostatek mého zájmu budou nejspíš obrazem, jak na tom
jsem.
MODLITBA
Bože, Tys povolal svatého Virgila za učitele evangelia, naplnils ho svou láskou, dal
mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů.
Na jeho přímluvu nám dej vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast
na Tvé slávě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce
Co mám z toho, že věřím v Boha?
Z mladších let svého působení vzpomínám na jeden pěkný příběh. Udál se
v Německu, v Porúří někdy kolem r. 1925. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký
učenec tam celé dvě hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. Předložil veškerou svou
moudrost. Sál byl plný lidí. Nad nimi se vznášel mrak tabákového kouře. Mnozí
nešetřili chválou a nadšením. Když řečník po dvou hodinách skončil, vstal předseda
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shromáždění a řekl: „Teď bude diskuse. Kdo chce něco říci, ať se přihlásí!“ Ovšem
nikdo neměl odvahu. Každý si myslel: „Takovému učenému muži sotva mohu
odporovat.“
Jistě tam byli mnozí, kteří s jeho výkladem nesouhlasili, ale kdo by měl odvahu
vystoupit na podium, když dobře tisíc přítomných řečníkovi přitakávalo! A přece vzadu na sebe upozorňovala nějaká stará babička. Když se hlásila, předsedající se
zeptal: „Babičko, chcete něco povědět?“ „Ano, chtěla bych něco říci,“ odpověděla
babička.“ „Pak ale musíte přijít sem dopředu!“ „Ano, ano, vždyť už jdu,“ řekla
babička. Statečná žena!
Babička přišla dopředu na pódium, postavila se za řečnický pult a začala: „Pane
řečníku, mluvil jste dvě hodiny o své nevěře. Dovolte mi, abych hovořila pět minut
o své víře. Ráda bych vám řekla, co pro mne udělal můj Pán, můj nebeský Otec. Když
jsem byla mladá, stalo se mému muži na dole neštěstí. Přinesli mi ho domů mrtvého.
Zůstala jsem s třemi malými dětmi sama. Tenkrát bylo sociální zabezpečení velice
skrovné. Když jsem stála nad manželovou mrtvolou, byla jsem úplně zoufalá. A přece Bůh mne začal tak těšit, jak to nikdo z lidí nedovedl. To, co mi říkali lidé, byly jen
prázdné řeči. Ale On, živý Bůh mne potěšil. Řekla jsem mu: „Pane, teď musíš být
otcem mých dětí ty.“ Často jsem večer nevěděla, kde vezmu peníze, abych příštího dne
nasytila děti. Tehdy jsem opět řekla Spasiteli: „Pane, ty přece víš, jak jsem na tom
bídně. Pomoz mi!“
A pak se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On mne nikdy nezklamal
a neopustil. Měli jsme mnoho těžkostí, ale nikdy nás nenechal v tísni. Bůh učinil ještě
daleko víc: poslal svého Syna, Pána Ježíše Krista. Ten za mne zemřel a vstal
z mrtvých a v jeho oběti jsem nalezla očištění od všech mých hříchů. Teď jsem
už stará. Brzo umřu. A přece - On mi dal jistou naději věčného života. Až zavřu oči,
procitnu v nebi, poněvadž patřím Ježíši. Toto všechno On pro mne učinil. A teď se vás
ptám, pane řečníku: Co pro vás udělala vaše nevěra?“ Tu se řečník postavil, poklepal
babičce na rameno a řekl: „Ach, takové staré ženě přece nechceme víru brát. Pro staré
lidi je víra docela dobrá.“ Tu jste měli stařenku vidět! Energicky to odmítla a řekla:
„Ne, ne! Tak si na mě nepřijdete! Položila jsem otázku a chci slyšet vaši odpověď!
Řekla jsem vám, co pro mne učinil můj Pán. Teď povězte vy, co pro vás učinila vaše
nevěra!“ Řečník upadl do rozpaků. Ta stařenka byla moudrá žena…
Převzato z www.vira.cz

Citát měsíce
Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.
sv. Matka Tereza z Kalkaty
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K zamyšlení
VŮLE
Bylo ráno a právě jsem se chystal do školy, kde jsem vyučoval náboženství, když mne
dole u dveří náchodské fary zastavila dívka, že její dědeček je těžce nemocen a že si
přeje, abych k němu co nejdříve přišel.
Znal jsem jej dobře, bydlel v nedalekém Bražci, ale musel jsem tehdy spěchat
do školy, kde na mne čekalo mnoho žáků. Ve třídě bylo asi čtyřicet chlapců a každý si
dovede představit, jaká to byla námaha, a třeba i zápas s kázní. Ten den jsem učil celé
dopoledne.
Řekl jsem té dívce, že za dědečkem zajdu okamžitě, jak skončí vyučování, i když mne
bolelo, že jsem se nemohl ihned vydat na cestu za ním. Věděl jsem, jak zbožný je to
člověk, chodil do kostela a ke svátostem.
Ve škole jsem mnoho klidu neměl a po celou dobu jsem na něj myslel a také na to,
abych k němu přišel včas.
Po vyučování jsem vsedl na kolo a jel do Bražce. Vstoupil jsem do domu a jeho
vnučka mne vítala s prosbou, abych pospíchal. Poznal jsem, že se spolu s dědečkem
modlili po celou dobu, co na mne čekali, vlastně od samého rána. Byl jsem rád, že
dýchal, že byl při vědomí.
Vyzpovídal jsem jej, zaopatřil a on přijal tělo Páně. Poté se stalo něco, co se mi nikdy
v životě nepřihodilo, i když jsem tolikrát zaopatřoval a stál u mnoha lůžek
umírajících. Stařec na mne pohlédl a tichým slabým hlasem se mne zeptal, jako bych
o tom rozhodoval, zda už může umřít.
Pověděl jsem mu, že vykonal všechno, co jen mohl, že všechno je hotovo a že může
klidně povědět: Dokonáno jest.
Zavřel oči. Až do této chvíle se držel při životě doslova jen silou své vůle. Ta už nyní
polevila, už byla zbytečná a on přede mnou dodýchal. Když vydechl naposledy, ihned
jsem pověděl: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Tenkrát jsem si uvědomil sílu vůle, sílu toho duchovního v nás. Proto se stále
domnívám, jak mnoho záleží na lidském duchu a jeho síle. Jak ten je zlomen, padá
i tělo. Člověk opravdu není
jen tělo, ale také duch. Ten
musí zůstat silný, musí
pomáhat léčit tělo a člověka
napřimovat.
Nikdy nezapomenu, s jakou
radostí jsem tomu dědečkovi
dovolil umřít. Tento svět mu
už nemohl nic dát, všechno
čekal od Boha, v něhož věřil,
a tak rád na můj pokyn odešel. Nezapomenu na ten jas, který tenkrát do místnosti
vstoupil. Škoda, že to bylo jen jednou. Jak rád bych lidi posílal do nebe.
Podle P. Františka Lukeše připravil Mgr. Václav Ulrich
-7-

Z nebeských školních lavic
„Bacha, archanděl už letí!“
„Dobré ráno, třído! Posaďte se, Jiří, kolikrát jsem
Vám říkal, abyste si do hodiny nebral to své kopí?!
Všichni si opravdu vážíme toho, že jste propíchl
draka, nicméně jím ohrožujete spolužáky. Ještě
jednou, a zbraň vám zabavím! Mít třídu světců, to je
opravdu za trest!“
„Augustine, podejte mi třídní knihu! Kdo chybí?“
„Prosím, Cyril a Metoděj.“
„No jistě. Známé firmy. Že se na to vůbec ptám!
Takže se utišíme, Cecílie odloží triangl, Valentýn si
svůj dopis dopíše o přestávce a všichni mě budou poslouchat. Pan ředitel vydal nový
výnos zakazující nošení zvířat do školní budovy. Své chlupaté, opeřené nebo
bůhvíjaké jiné miláčky – Františku, přestaňte se hlásit – si tedy od zítřka necháte
laskavě doma. Kdyby snad byl, Tomáši, ve třídě někdo, kdo by nevěřil, že vám
sdělení pana ředitele čtu zcela přesně, kopie bude k dispozici na nástěnce před
sborovnou!“
Převzato z knihy Antonína Randy, S čerty v zádech a anděly po boku

Co chceš, aby o tobě lidé říkali, až umřeš?
Když člověk leží na smrtelné posteli, jsou pro něj nejdůležitější vztahy
Jednou umřete. Je to jisté. Jsme na tom všichni stejně. Nezáleží, jak jsme bohatí,
populární nebo mocní: všichni jednoho dne „zaklepeme bačkorama.“ Možná mi
řeknete: „A co já teď s tím?“
Jakmile tuto skutečnost vědomě přijmeme, můžeme se snažit, abychom vše dělali
s myšlenkou na svůj konec. Můžeme začít přemýšlet, co je v životě opravdu důležité.
Co udělám s tím krátkým časem, který zde na zemi mám? Budu člověkem, který
trochu změnil svět? Budu tím, kdo víc dával, než bral? Co chci, aby o mně lidé řekli,
až vydechnu naposled? Řeknou o mně lidé „Cítil jsem se v jeho přítomnosti dobře“,
nebo řeknou „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?
Začněte žít tak, aby v den vaší smrti řekli lidé, kteří vás znají, přesně to,
co chcete, aby o vás řekli.
Byl jsem za svůj kněžský život u mnoha smrtelných postelí… Když tam tak člověk
leží, jsou pro něj tím nejdůležitějším vztahy – lidé, které miloval, a lidé, kteří zase
milovali jeho. Proč tedy všichni nežijí každý den s tím vědomím?
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Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a potom si dají řízek s bramborovým
salátem
To, co v životě potřebujeme, není jen fyzická péče a ukázněnost; ještě důležitější
je péče a kázeň duchovní. Nedávno jsem potkal jednoho vytrénovaného mladíka. Hrdě
mi oznámil: „Každé ráno trénuju – celé dvě hodiny. Mám skvěle vypracované svaly.“
Celý jeho život se točí jen kolem
posilování. Nic jiného.
Řekl jsem mu: „Posiluješ každý den,
abys měl vypracované svaly na břiše,
a když budeš mít štěstí, dožiješ se stovky.
A až zaklepeš bačkorama, spustí tě
do jámy hluboké dva metry a zasypou tě
hlínou. Potom půjdou všichni domů
a dají si řízek s bramborovým salátem.“
A pokračoval jsem: „V posledních
letech jsem byl na mnoha pohřbech
a ani jednou jsem nezažil, že by někdo řekl: ´Viděli jste někdy ty jeho vypracované
břišní svaly?´ Ani jednou. Vsadím se, že je to proto, že je to každému jedno. Tyhle
vypracované svaly se brzo stanou pokrmem červů. A co tvoje duše? Musíš na sobě
pracovat i duchovně, aby ses mohl otevírat Boží milosti, která je ti věnovaná darem,
a aby ses stal silným v Bohu.“
Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít a neumře navěky...“ (Jan 11,25)
Zpracováno podle knihy Larry Richards, Buď mužem! Jakým Bůh chtěl, abys byl.

***
Pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh…
Truchlit pro někoho blízkého, kdo zemřel, je normální.
Zoufat ale není třeba.
Smrt totiž pro křesťana není beznadějnou "černou dírou",
hrozivou zubatou s kosou.
Jak říká sv. Terezie z Lisieux:
„Pro mě si nepřijde smrt, ale Bůh.“
A Bohu na každém z nás záleží.
Bůh nám přeje a může nás vést k životu v plnosti.
Smrt je tedy jen přechodem do definitivního setkání s Ním.
Je na co se připravovat.
Je na co se těšit.
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Poslední dopis
Tento dopis našla zdravotní sestra
v nemocnici
pod
polštářem
mladíka, který krátce předtím
zemřel:
„Drahá maminko, už několik dní se
mi nedaří sedět na posteli déle než
půl hodiny a po zbytek dne
zůstávám nehybný. Srdce už odmítá
dál pracovat. Dnes brzy ráno řekl profesor něco, co znělo jako „být
připravený“. Ale na co? Je těžké umírat tak mladý! Musím být připravený na
to, že na začátku týdne budu už mrtvý. A připravený nejsem. Bolesti jsou stále
nesnesitelnější, ale opravdu nesnesitelné se mi zdá to, že nejsem připravený.
Nejhorší je, že když pozoruji nebe, je tmavé. Přichází noc, ale nade mnou
nesvítí žádná hvězda, na kterou bych se mohl soustředit. Maminko, nikdy jsem
nemyslel na Boha, ale teď cítím, že existuje něco, co neznáme, něco
záhadného, síla, do jehož rukou klesáme a které se musíme zodpovídat. A mě
souží to, že nevím, kdo to je.
Kdybych ho tak znal! Vzpomínáš, maminko, jak jsi s námi dětmi chodívala
lesem, ve tmě, která byla stále větší, naproti tatínkovi, když se vracel z práce?
Pokaždé jsme utíkali napřed a najednou jsme zjistili, že jsme sami. Ve tmě se
k nám přibližovaly kroky – jak velký strach jsme měli z těch neznámých kroků!
A jakou jsme měli radost, když jsme poznali, že jsou to kroky našeho tatínka,
který nás má rád. A teď, když jsem sám, slyším znovu kroky, které neznám.
Proč je nepoznávám?
Naučila jsi mě, jak se mám oblékat a jak se mám v životě chovat, jak mám jíst,
jak překonávat těžkosti. Starala ses o mě a všechny ty starosti ti nebyly
na obtíž.
Vzpomínám si, jak jsi na Štědrý den chodívala i s námi dětmi na půlnoční mši.
Vždycky jsi nás vychovávala k poctivosti. Ale tohle všechno se teď v mém
případě rozpouští jako sníh na slunci. Proč jsi nám říkala tolik věcí a nikdy jsi
s námi nemluvila o Ježíši Kristu? Proč jsi mě nenaučila rozeznávat jeho
kroky, abych byl schopen rozpoznat, jestli to on ke mně přichází této poslední
noci a v osamělosti smrti? Abych věděl, že ten, který mě očekává, je Otec! Kéž
bych mohl zemřít jinak…“
Převzato z knihy Brunno Ferrero, Pohlazení pro duši
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Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb
ve dnech 5. - 6. 10. 2019 ve farnosti Újezd
Rozdělení v % za farnost

ŽENY 58,5 %

MUŽI 41,5 %

celkem

%

muži

308

41,5
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434

58,5

celkem
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100

DD Loučka
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MUŽI

DD Loučka Slopné Drnovice

Újezd 7,00

Újezd 9,40

celkem

%

výdělečně činný

0

33

24

33
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Výděl. nečinný

8
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DD Loučka

ŽENY
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Újezd 7,00
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Slopné Drnovice

Újezd 9,40

Újezd 7,00
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celkem

%
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0
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38 %
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0
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Průměrný věk účastníka bohoslužby: 46 let
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Újezd 7,00

Újezd 9,40

Věkové složení za celou farnost (celkový počet lidí daného věku):

25
20

P
o 15
č
e 10
t
5

Zpracovala Ing. Jarmila Váňová

0

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Kaplička u Chladné studny (farnost Vizovice)
V hlubinách Vizovických vrchů,
na severní straně Doubravy, asi
300 m od Baráku, místa
přelomu
silnice
z Loučky
do Vizovic, vyvěrá ze skály
pramen vody. Tomuto místu se
odedávna říká Chladná studna.
Zde stojí kaplička se sochou
Panny Marie, která není
ve výčtu nemovitostí farnosti, se
tady nekonávají pravidelně
bohoslužby. A přece. Kolik lidí
sem
rádo
přichází,
aby
v posvátném tichu, v prostředí sloužícím k povznesení duše, v místě promodleném
stovkami nebo spíše tisíci poutníků předchozích generací, hledali pokoj, naději,
uzdravení, lásku, pokoru… Lidé pracující v lesích a při sběru lesních plodin se sem
chodívali občerstvovat pitím vody. Přitom pociťovali zvláštní tajemnost tohoto místa.
Jeho význam vzrostl zejména po roce 1900, kdy vizovický školník Jan Rychlík, veliký
ctitel Panny Marie, spolu se svým synem Vladislavem vytesali do skály
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nad pramenem výklenek a do něj vložili asi třiceticentimetrovou sošku Panny Marie
Lurdské. Učinili tak na památku uzdravení dvanáctiletého, téměř slepého chlapce
z Tichova, o němž jim vyprávěla jeho matka. Postižený chlapec sdělil rodičům, že
k němu přišla ve snu paní v bělostném oděvu a žádala, aby si nechal přinést vodu
od Chladné studny a tou si potíral oči. Jeho otec mu vyhověl a chlapec se po několika
dnech zcela uzdravil.
V roce 1903 onemocněla Janu Rychlíkovi na španělskou chřipku dvanáctiletá dcera
Anna. Tehdejší vizovický lékař MUDr. Frantík nedával dítěti žádnou naději
na uzdravení. Zoufalí rodiče se v modlitbách obrátili na Pannu Marii a nepřestali
doufat a prosit za svou dceru. Otec slíbil, že když se uzdraví, postaví u Chladné studny
kapličku. Po třech kritických dnech, kdy Anička nic nejedla, ani nepila, jenom spala
a rodiče jí potírali rty a tělo vodou a modlili se, začala nemoc pozvolna ustupovat.
Anně slezly vlasy, chodila po čtyřech, ale po delší době se uzdravila. Dožila se 78 let
a dnes je pochována ve Vizovicích.
Jan Rychlík svůj slib splnil. S pomocí příbuzných a svého přítele Jana Klačánka,
vizovického cukráře, vybudoval v roce1905 kamenný portál kapličky vysoký 2 m
a do výklenku umístil sochu Panny Marie Lurdské, vysokou 70 cm.
Jakmile se rozšířila zpráva o dvou uzdraveních, začalo sem přicházet stále více lidí,
a tak se v roce 1935 rozhodli vizovičtí farníci kapli zvětšit natolik, aby zde mohla být
slavena mše svatá a konány každoročně poutě s procesím. O kapli se tehdy starala
zejména Rozálie Rychlíková, dcera Jana Rychlíka. Spolu se svou neteří Miluškou
začaly vybírat mezi lidmi peníze. Rozšíření kaple se podařilo o dva roky později;
v roce 1937 konzistorní rada Antonín Vysloužil, farář ve Vizovicích vysvětil kapli,
která byla přistavěna k portálu. Za velké účasti věřících byla zde slavena první mše
svatá.
Pak přišlo neblahé období druhé světové války. Protože platil zákaz shromažďování
lidí, nemohly se konat ani poutě. Přesto sem lidé neustále jednotlivě přicházeli.
Po osvobození se poutě u Chladné
studny znovu obnovily. Bohužel,
opět ne nadlouho. Po roce 1949 přišel
s nástupem komunismu i zákaz
procesí a bohoslužeb. Lidé však
na své poutní místo ani v době
čtyřicetileté totality nezapomínali.
Avšak mše svatá se tady mohla
veřejně slavit až v roce 1990. A bylo
to slavná mše svatá. Děkovná pouť,
pouť vítězství nad zvrácenou
ideologií. Účastnilo se jí veliké
množství věřících.
Další a zatím poslední úpravy byly provedeny v roce 1997, kdy byla rozšířena
kaplička, upraven odtok vody ze skály a pro případ špatného počasí vybudováno
přístřeší. Podnět k těmto pracím dal ThDr. Stanislav Glück, vizovický rodák.
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Ke Chladné studni se váže jedna lidová pověst:
Jedna maměnka měla šest dětí a byla s nimi sama, protože tatíček odešel do války.
Dřív než začala válka, měla s mužem pěkné hospodářství, takže nemusela na ničem
šetřit. Ale teď bylo všechno jinak, musela s dětmi sama tvrdě pracovat, starat se o
dobytek a ještě odvádět armádě část ze své úrody. Na nejtěžší práce neměli ani koně,
protože ty musel muž vzít s sebou. Ke všemu ještě onemocněla.
Doktor ji vyšetřil a řekl: „Vaše nemoc je vážná a zákeřná. Musíte se léčit, nepracovat,
dobře jíst a hlavně dávat pozor, protože nemoc je nakažlivá.“ Žena neměla nikoho,
kdo by se jí oděti postaral, jedině svoji stařenku, která však byla už velice stará, a také
chudobná. Ležela proto doma a velikým čaganem odháněla od postele děti, aby se od
ní nenakazily. Starší děti to vydržely, mladší snášely velmi těžko, že je maminka
nemůže ani pohladit. Když už to trvalo dlouho a vše se ještě zhoršovalo, poslala je za
stařenkou. Ta se pustila na radu za napravjačem. Byl to starý bylinkář, který navíc
uměl napravovat kosti po zraněních.
Napravjač povídá: „Každé ráno jí musíte přinést čerstvou vodu z Chladné studně, co
je v horách u Vizovic. To je voda léčivá. Musí ji pít každý den. Nežli té vody naberete,
pomodlete se pokaždé u pramene za uzdravení nemocné.“ A tak chodily děti každé
ráno maměnce pro vodu ke Chladné studni, přitom sbíraly i bylinky. Chodily tak
dlouho, až se úplně uzdravila.
Jednoho dne se ve dveřích objevil jakýsi člověk s ovázanou hlavou. Byl to jejich
tatíček. Děti ho po letech ani nepoznávaly. Maměnka ihned poslala děti ke Chladné
studni pro vodu, aby mu ránu na hlavě ošetřila. „Víš, ta rána je hluboká a škaredá.
Kdyby byla k zahojení, tož by mne z vojny nepustili. Ale že se nemože zahojit, poslali
mne dom“, namítal tatíček. Ale maměnka se nedala. Sundala tatíčkovi ušpiněný
obvaz, vymyla ránu tou léčivou vodou a čistě zavázala. Ještě mnohokrát pak ránu
převazovala, čerstvou vodou z se vydala ke Chladné studni, aby poděkovala za
uzdravení rodičů. Chladné studně vymývala, až se začala srůstat. Když se mu hlava
zahojila, celá rodina
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

CONRAD DE MEESTER
NEJKRÁSNĚJŠÍ TEXTY ALŽBĚTY
OD TROJICE
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2016
1.
2.
3.
4.

Čím víc se člověk dává Bohu, tím víc se on dává člověku.
Po celý život se sjednocujme s Kristem a kráčejme tou nejpřímější cestou k Bohu.
Vše, co je tím, čím má být, je krásné.
Jsme jako nástroj, jehož přetržené struny je nejprve třeba vyměnit a nové pak
naladit, aby ve vás božský hráč mohl rozehrát svou sonátu.
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5. Všechna krása Božího Syna je jednou provždy vložena do jeho lásky k lidem.
6. Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí
a chce nám darovat svůj božský život.
7. Měli bychom často prosit Ducha Svatého, aby nám pomohl lépe chápat duchovní
krásu. Je to dar, který se nabízí nám všem.
8. Jsme jako plátno, a když se plátno pořád pohybuje jako prapor zmítaný větrem,
Duch Svatý na ně nic namalovat nemůže.
9. Bůh učiní z tvého života umělecké dílo. Každé duchovně krásné dílo je povoláno
k tomu, aby vzdávalo slávu pouze Bohu.
10. Krása je zdroj štěstí, protože krásné a dobré mají k sobě blízko.
11. Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
12. Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla
i při modlitbách.
13. Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé
duše.
14. Láska musí převyšovat vše pomíjející, a pak už milující nedokáže nic oddělit.
15. Člověk může být Marií i Martou zároveň: neustále pobývat v Pánově přítomnosti
a hledět na něj pohledem plným lásky.
16. Žijme s Bohem jako s přítelem a stále oživujme svou víru, abychom se s ním skrze
vše sjednocovali. Právě tak se rodí světci.
17. Člověk může být šťastný, i když mu něco není po chuti; jen je třeba stále hledět na
Pána Boha.
18. Musíš si uvnitř duše vytvořit malou celu. Pak budeš myslet na to, že Pán Bůh je
tam, a čas od času tam zajdeš. Když zjistíš, že tě něco rozčiluje, rychle tam pospěš
a se vším se svěř svému Pánu.
19. Naprav se a nech se lapit do Kristových sítí, vždyť tam je tak dobře.
20. Musíme se usebrat, vystoupat výš a uvědomit si, že kříž je nástrojem Boží lásky.
21. Nikdy Boha neopouštějte, vše konejte s vědomím, že se na vás dívá a žijte
s radostí v jeho pokoji a lásce.
22. Kéž vás Nejsvětější Trojice uvede do hlubin svého tajemství a kéž tři božské
osoby, jsou opravdu středem, z něhož vychází váš život.
23. Žijme v důvěrném spojení s naším Milovaným a buďme jen jeho, stejně jako je on
zcela náš.
24. Kristus stále žije a působí v naší duši. Nechme se jím utvářet, aby se stal duší naší
duše a životem našeho života.
25. Kristovu srdci jde jen o jednu jedinou věc: smazat hřích a přivést duši k Bohu.
26. Kéž je vaše duše druhou Betánií, kam si Ježíš přichází odpočinout a kde mu
předkládáte hostinu lásky.
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27. Jestliže budeme věrně žít jeho životem a jestliže se budeme jednoduše ztotožňovat
s každým záchvěvem duše Ukřižovaného, pak není proč se bát vlastních slabostí.
28. Ztišme se a naslouchejme Kristu, kterým nám má tolik co říci.
29. Obracejme se na nejčistší a nejjasnější Pannu Marii, aby nás přivedla ke Kristu,
kterého ona sama tak dobře poznala.
30. Neustále se vydávejme Bohu do rukou, přinášejme oběti, plňme Boží vůli
a nevyhledávejme žádné mimořádné zážitky. Žijme z lásky a buďme tak prostí,
jako Maria.

Pořad bohoslužeb v listopadu - farnost Újezd
6.30 Új.:
15.30 Új.:
1. listopadu : Pátek
Slavnost
VŠECH SVATÝCH

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:
7.00 Új.:
2. listopadu : Sobota
8.15 Sl.:
Vzpomínka
10.00 Dr.:
NA VŠECHNY
16.00 Lo.:
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu : Neděle
31. neděle
v mezidobí
Sv. Martina de Porres
řeholníka

4. listopadu : Pondělí
Sv. Karla
Boromejského,
biskupa
5. listopadu : Úterý
Ferie

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

6. listopadu : Středa
Ferie
17.30 Sl.:

Za + rodiče Cimingovy a jejich blízké
Za rodiče Machů, snachu, tři zetě a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Struškovy, jejich rodiče, děti, vnuka,
vnučku tři zetě, celou živou a + rodinu
Ročákovu, Struškovu a duše v očistci
Za živou a zemřelou rodinu Řehákovu a
Roubalíkovu
Na úmysl Svatého otce
Za všechny věrné zemřelé

AL
SJ
RZ
KM

KA
SV

Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna
a živé rodiny
Za farníky
Za + Martina a Františku Michalčíkovy, syna,
rodiče Janošovy, dar zdraví pro živé rodiny
Za rodiče Macíkovy, prarodiče, jejich děti a
vnuky, sourozence, rodinu Pastorčákovu,
ochranu Boží pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Josefa Fojtíka, rodinu Holou, Fojtíkovu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny

ŠF
SV
AM
KM

Za + Josefa, Jiřího, Stanislavu Kamenčákovy,
rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

OS

Za + rodiče Kořenkovy, manžela, dva bratry,
švagrovou a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Šimoníka, rodiče, sourozence, švagry,
prarodiče, manžele Olejníkovy, Anastázii
Olejníkovu, duše v očistci a pomoc Boží pro živé
rodiny
Za Jindřicha Váňu, rodiče z obou stran, a boží
požehnání pro živou rodinu

SJ
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7. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

8. listopadu : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
9. listopadu : Sobota
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

Za rodiče Bělu a Josefa Stružkovy, rodiče
Slámovy, stařečky, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Za + rodiče Ovesné, Okaté, Josefa Holíka, dceru,
zetě, Jana Václavíka, manžely Pastyříkovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Emila Šůstka, rodinu Petrovskou a
Hlavičkovu, dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii, rodiče
Boráňovy a dar zdraví pro živou rodinu
Večer chval - Za farníky

11.00 Dr.:

Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich rodiče a
syna Stanislava, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů,
Kuželovu, Martincovu, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Aleše Pavelku, + Jana Pavelku, Vincence
Peška, živou rodinu Pavelkovu a Peškovu, dar
zdraví a Boží požehnání
Za farníky (sv. křest)

11. listopadu : Pondělí 15.30 Új.:
Sv. Martina
Tourského, biskupa

Za + Martina Holého, rodiče z obou stran, bratra
Vladimíra, ochranu Boží pro živé rodiny a duše v
očistci

12. listopadu : Úterý
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

17.00 Dr.:

Za živou a + rodinu Častulíkovu, + Marii
Častulíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Boženu a Emila Húšťovy, dva syny, rodiče
z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného
života, dar zdraví a ochranu Boží pro živou
rodinu

10. listopadu : Neděle
32. neděle
v mezidobí
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve

13. listopadu : Středa
Sv. Anežky České,
panny
14. listopadu : Čtvrtek
Ferie

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
15. listopadu: Pátek
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele
církve
17.30 Sl.:

16. listopadu: Sobota
Sv. Markéty Skotské,
sv. Gertrudy, panny

16.00 Lo.:

OS

AL
SJ
RZ
KM

SJ

ŠF

Za + rodinu Kořenkovu, syna Josefa, + rodinu
Sucháčkovu, dceru Boženu, stařečky a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Drábkovy, jejich + rodiče z obou
stran, + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče
Zichova, nemocnou osobu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Váňovu, Janků, dar zdraví, Boží
požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
Za farníky
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RZ

7.00 Új.:
17. listopadu: Neděle
8.15 Sl.:
33. neděle v mezidobí
Drnovice: Oslava
9.40 Új.:
svátku svaté Anežky
České
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
11.00 Dr.:
18. listopadu: Pondělí
Posvěcení římských
15.30 Új.:
bazilik sv. apoštolů
Petra a Pavla
17.00 Dr.:
19. listopadu: Úterý
Ferie
20. listopadu: Středa 15.30 Új.:
Ferie
17.30 Sl.:
21. listopadu: Čtvrtek
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
22. listopadu: Pátek
Sv. Cecílie, panny
a mučednice

24. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE
Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů,
mučedníků

Za + Josefa Ďulíka, rodiče Ďulíkovy, Drgovy,
Josefa Drgu a živou rodinu
Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci a
Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Urubkovy, jejich dceru Ludmilu,
rodiče Zvonkovy, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Jaroslavu Jablonickou a živou rodinu

17.00 Dr.:

Za + rodiče Josefa a Emilii Machučovy, jejich
rodiče, syna Miroslava a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + rodiče Polomíkovy, zetě, sourozence,
stařečky z obou stran, + rodiče Janků, duše
v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80
let života, za zemřelého manžela a živé rodiny

17.30 Sl.:
23. listopadu: Sobota
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

Za + Josefa Machů, rodiče, bratra Ladislava,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Kozubíka, dva bratry, sestru, rodiče
z obou stran
Za + Františka Novosáda, Marii Mikeskovu,
Janičku Frýželkovu, dar zdraví a Boží požehnání
pro rodinu Frýželkovu, Vaňkovu, Novosádovu a
Hruškovu
Za členy dechové hudby Drnovjanka živé i
zemřelé

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:

25. listopadu: Pondělí
15.30 Új.:
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
mučednice

KA
SV
AM

OS

ŠF

SJ

KA

Na dobrý úmysl
Za farníky
Za + Anastazii a Josefa Hlavenkovy, rodiče
z obou stran a rodinu Strnadovu
Za + Ladislava Ptáčka, + rodiče, sourozence,
rodiče Barcuchovy, dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a duše
v očistci
Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu a
Vladimíra, + Ivanu Pochylou, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
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AL
SJ
RZ
KM

OS

26. listopadu: Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

27. listopadu: Středa
Ferie

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:
28. listopadu: Čtvrtek
Ferie
29. listopadu: Pátek
Ferie
30. listopadu: Sobota
Sv. Ondřeje, apoštola

15.30 Új.:

Za + Josefa Švacha, rodiče, bratra Jaroslava, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké a
Bařinkovy
Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu,
duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro
živé rodiny
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, bratra
Stanislava, Josefa, švagrovou Františku, Jana
Čokavce, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče
Poláchovy a Boží pomoc pro živou rodinu.

17.30 Sl.:

SJ

RZ

16.00 Lo.:

Pořad bohoslužeb v listopadu - farnost Hor. Lhota
1. listopadu: Pátek
Slavnost všech svatých;
1. pátek v listopadu
2. listopadu: Sobota
Vzpomínka na všechny
zemřelé;
1. sobota v listopadu

3. listopadu: Neděle
31. neděle v mezidobí

16.00 HL Za Esterku Dobrotovu; aby byla andělem, kterým se stala
17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
8.00 DL

Za všechny zemřelé

9.00 SE

Na úmysl Svatého otce

17.30 HL Za * a + farníky
9.00 HL

Za † Helenu Úšelovu, Vladislava Úšelu a manželku,
† rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, požehnání pro * rod.

10.30 DL Za † Julii, Josefa a Ladislava Kozubíkovy
a požehnání pro celou * rodinu

4. listopadu: Pondělí
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

17.00 SE

5. listopadu: Úterý

17.30 DL Za † rodiče Žáčkovy, syna, rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a za duše v očistci

Za všechny * i † dárce hmotných majetků a za všechny
dobrodince

6. listopadu: Středa
7. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL Na poděkování za 25 let života s prosbou o pomoc
a požehnání v dalších letech

8. listopadu: Pátek

17.30 DL Za † rodiče Kořenkovy, Ulrichovy, duše v očistci
a požehnání pro * rodiny

9. listopadu: Sobota
Posvěcení lateránské
baziliky

17.30 HL Za † Bohumila a Aloise Váňovy, dvoje rodiče, dar
zdraví a požehnání pro * rodiny
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10. listopadu: Neděle
32. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení kostela
DL

9.00 DL

Za † Jaroslava Strnada, celou + rodinu, dar zdraví tělesné i duchovní - a požehnání pro * rodinu

10.30 DL Za * a + farníky

11. listopadu: Pondělí
Památka sv. Martina
Tourského, biskupa

17.00 SE

12. listopadu: Úterý
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

16.00 HL Za † Václava Zelenku, rodiče a za * a † rodinu

Za † švagra, bratrance, sestřenice, za dar víry
a ochranu Panny Marie pro * rodinu

13. listopadu: Středa
Památka sv. Anežky
České, p.
14. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou
stran, za dar zdraví a ochranu pro rodiny dětí

15. listopadu: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Alberta
Velikého biskupa a učitele
církve

Za † rodiče Jedlovcovy, 2 dcery, zetě Františka,
manžele Máčalíkovy , syna, duše v očistci
a požehnání pro * rodinu

16. listopadu: Sobota
Památka sv. Markéty
Skotské, a sv. Gertrudy,
panny

Oslava sv. Anežky - Praha

17. listopadu: Neděle
33. neděle v mezidobí

9.00 HL Na poděkování za 60 let života a za celou * a † rod.
10.30 DL Za † Františka Janušku, rodiče z obou stran,
celou † rodinu a ochranu pro * rodinu

18. listopadu: Pondělí
Posvěcení římských
17.00 SE
bazilik apoštolů Petra a
Pavla
19. listopadu: Úterý
20. listopadu: Středa
21. listopadu: Čtvrtek
16.00 HL
Památka Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
22. listopadu: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
23. listopadu: Sobota

24. listopadu: Neděle
Slavnost Ježíše
Krista Krále

Za * a + farníky

Za † rodiče Marii a Františka Sanytrákovy
a za celou * rodinu

Za † Antonii a Daniela Brunikovy, Františku
a Josefa Maňasovy, za † rodinu Žáčkovu, Maňasovu,
Brunikovu, za duše v očistci, za dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
17.30 HL Za † Františka a Bohumilu Heinzovy
a za celou * a + rodinu
Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o
dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci
10.30 DL Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě,
celou † rodinu, pomoc a požehnání pro * rodinu
9.00 HL
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25. listopadu: Pondělí
Památka sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny a
muč.
26. listopadu: Úterý
27. listopadu: Středa
28. listopadu: Čtvrtek
29. listopadu: Pátek
30. listopadu: Sobota
Svátek sv. Ondřeje, apošt.

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

17.00 SE

16.00 HL Za dar zdraví, víry, pomoc a ochranu pro * rodiny
17.30 DL Za * a + farníky
17.30 HL Za † Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje
rodiče, duše v očistci a za celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní
rozpis!

PASTORAČNÍ PLÁN 2020
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok – středa 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – Sv. Tří Králů – pondělí 6. ledna
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 12. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 26. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne – 5. dubna
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – neděle 12. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 21. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 31. května
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze – čtvrtek 4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 7. června
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 11. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 19. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 22. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 29. listopadu
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - pátek 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – neděle 27. prosince

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 25. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 17. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 16. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci
- sobota 17. října
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Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 10. října
Svatohubertská pouť myslivců na Svatém Hostýně – sobota 17. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 21. listopadu

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - pondělí 2. března
Pouť k Panně Marii Bolestné na Ploštině – pátek 3. dubna
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 5. dubna
Výročí vypálení Ploštiny – neděle 19. dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 7. června
Průvod Božího Těla – neděle 14. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 28. června
Pouť v Újezdě - neděle 5. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 12. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 26. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 26.7. v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - pátek 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 16. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 6. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 13. září v 11.00 hodin
Adorační den v Újezdě – neděle 25. října
Újezdské hody - neděle 25. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 15. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 6. prosince
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – úterý 29. prosince

4. SVATÝ KŘEST SE BUDE V ROCE 2020 UDĚLOVAT :
12. ledna
9. února
22. března

10. května
21. června
26. července

9. srpna
27. září
8. listopadu

13. prosince

Prosíme rodiny, aby si při plánování křtu svých dětí vybírali z těchto termínů.

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – neděle 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – čtvrtek 9. dubna
Za školní mládež (konec školního roku) – neděle 28. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 30. srpna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 27. září
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Za členy živého růžence: ze Slopného, Újezdu, Vysokého Pole a Drnovic
- neděle 4. října
Za členy živého růžence: z Loučky - neděle 11. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 18. října v 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 6. prosince v 7.00

6. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00 v Drnovicích
na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení. Je to z těchto důvodů:

Výročí vypálení Ploštiny Z neděle 19.4. na sobotu 18.4. v 18.30 hodin.
První sv. přijímání dětí. Z neděle 7.6. na sobotu 6.6. v 18.30 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 14.6. na sobotu 13.6. v 18.30 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině. Z neděle 28.6. na sobotu 27.6. v 18.30 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 12.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 16.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 6.9. na sobotu 5.9. v 18.30 hodin.
K Panně Marii Bolestné Ploština. Z neděle 13.9. na sobotu 12.9. v 18.30 hod.

8. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 23. února
Na Svatou zemi: 10. a 11. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 12. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 3. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 31. května
Na misie: 18. října
Na Charitu: 8. listopadu

9. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
19. ledna
16. února

22. března
24. května

21. června
16. srpna

20. září
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

10. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2021 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě :
V Drnovicích :
Ve Slopném :
V Loučce :

Pondělí 23. listopadu po mši svaté
Úterý 24. listopadu po mši svaté
Středa 25. listopadu po mši svaté
Sobota 28. listopadu po mši svaté (lístky v sobotu 23.11.)
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2019 – 2020 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus A
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 2. ročního cyklu

Patero církevních přikázání
1.
2.
3.
4.
5.

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovat půst újmy ve stanovené dny.
Podle svých možností přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit, pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava, Všech
svatých a Panny Marie bez poskvrny počaté.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa
i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14ti let, újma od 18ti do 60ti let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Plnomocné odpustky
Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (a se souhlasem ordináře
v předcházející, nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Ostatní
možnosti, jak získat plnomocné odpustky (např. Rok milosrdenství), jsou vyhlašovány
v kostele.
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Podmínky k získání plnomocných odpustků – obvyklé podmínky – musí být splněny
při každém získávání odpustků: Stav milosti posvěcující (sv. zpověď může být
vykonána 8 dnů před nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme odpustky), ten den přistoupit
k sv. přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Splnění tří obvyklých podmínek,
od 1. do 8. 11. navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu
za zemřelé. Kromě toho, při splnění těch tří podmínek dne 1. 11. odpoledne a 2. 11.
po celý den, navštívíme-li kterýkoliv kostel nebo kapli a tam se pomodlíme Otče náš.
a Věřím v Boha.

Národní poutě
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní poutě
29. března – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála
6. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
16. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení
20. června – Svěcení jáhnů v katedrále
27. června – Svěcení kněží v katedrále

Setkání mládeže
4. dubna – Děkanátní setkání mládeže

Zprávy a informace
Generální úklid kostela před vánocemi. Ve dnech 15. a 16. listopadu plánujeme ve
farním kostele generální úklid. Budeme potřebovat pomoc mužů i žen. Podrobnosti
budou ve farních ohláškách.
Poděkování. Šéfredaktor časopisu Duha P. Tomáš Cyril Havel zaslal poděkování
všem ženám, které se podílely na pletení čtverců na deky pro misie. Poděkování patří
také Mgr. Zdence Raškové, která se o tuto činnost stará ve farnosti.
Misijní koláč. U příležitosti Misijní neděle se v naší farnosti zcela neplánovaně konal
poprvé také Misijní koláč. V neděli 20.10.2019 v Újezdě po mších svatých se
prodávaly koláče, perníčky, zákusky, atd… které upekly především ženy naší farnosti
a darovaly je k prodeji. První ročník předčil očekávání. Výtěžek z prodeje ve výši
11 100,- Kč byl odeslán na účet Papežského misijního díla.
Poděkování patří především paní Ambrůzové za zrealizování nápadu, který v jiných
farnostech probíhá už řadu let, všem těm, kteří se do akce zapojili, ať už vlastním
pečením, dovozem výrobků na faru, následným balením na tácky, prodejem, a také
těm, kteří si výborné domácí výrobky zakoupili a finančně dílo podpořili.
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OSMISMĚRKA
„Jak by mohly vzpomínky zaniknout? Jsou to perly na mořském…(viz osmisměrka)“
Raden Mas Noto Soeroto
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AŠ, BLANSKO, BRNO, CHEB, CHOMUTOV, JESENÍK, LIBEREC,
NÁCHOD, OLOMOUC, OPOČNO, OSTRAVA, PRAHA, PRACHATICE,
TRUTNOV, VIZOVICE, VSETÍN, ZLÍN
Správné řešení z říjnového farního měsíčníku: „Trpělivostí dosáhneš všeho.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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